Ano das estrelas, 07 de março de 2013.

Bom dia, minhas sementes!

Que o sol ilumine este dia e toda a sua vida. Escutem sempre sua cabeça e deixem
falar seu coração. Se vocês deixarem seu coração falar, compreenderão que é uma
maravilha. Ele nunca se engana, deixem-no falar.

Vou compartilhar com vocês uma lenda. Era uma vez um cavaleiro muito valente
que se chamava Eduardo. Um dia, quando passeava pela montanha, foi até o alto e, no
cume da montanha, viu uma caverna e entrou nela. Ficou intrigado ao ouviu vozes que
diziam: “Socorro! Ajudem! Ajudem!” Eduardo inclinou a cabeça mais para dentro para
poder distinguir de onde vinham aquelas vozes. De repente, sentiu um calor que quase
queimou seu corpo. Então viu que era um dragão que lhe dizia:
“Onde pensa que vai? Não se aproxime!”
Eduardo respondeu:
“Você sabe com que está falando?”
Intrigado, o dragão disse: “O que você quer pirralho? Você devia
estar tremendo, pois com apenas um sopro, eu posso te queimar.”
Eduardo disse: “Você não sabe com quem está
falando! Você está se dirigindo ao cavaleiro mais valente
que existe. Eu tenho a espada de cristal. Se a
desembainhar, corto seu pescoço!”
O dragão começou a rir, maaas se assustou,
porque disse: “Como você pode ter a ousadia de falar
comigo dessa forma comigo, com o dragão?”
Eduardo disse a ele: “Se você não libertar essas
crianças, vou cortar seu pescoço.”
O dragão voltou a rir. “Tudo bem, você não me
conhece mesmo.” O dragão fez uma cara de surpresa
porque não sabia quem ele era nem que tinha aquela
Força.
E o cavaleiro Eduardo continuou: “Vou lhe dar

uma chance antes de lhe cortar o pescoço. Vou esperar por você do outro lado do mundo. É ali que
vamos duelar. Existe uma torre muito grande e é ali que vamos nos encontrar. Mas preste atenção!
Vou lhe dar apenas 5 dias. Ficarei esperando por você por 5 dias e, se não estiver lá, vou agir.
O cavaleiro Eduardo mexeu a terra e levantou uma poeira que foi se adensando até
encobrir a entrada da caverna. O dragão achou que ele tinha usado de magia. “Como pode ele
produzir essa fumaça toda?”
Simplesmente, minhas sementes, ele revolveu a terra seca com os pés e a caverna de fato
desapareceu e ele se escondeu atrás de uns arbustos. Intrigado, o dragão voou até o outro lado do
mundo para, finalmente, poder fulminar aquele valente cavaleiro. Quando o dragão saiu, Eduardo
entrou na caverna e tirou as crianças, liberou todas as energias que havia, limpou a caverna e
desceu para o povoado. Tooooodo mundo estava esperando por ele no povoado com uma grande
festa e grande alegria, pois finalmente o dragão tinha sido vencido. O cavaleiro valente se
chamava Diego, mas também poderia se chamar Omar, Pablo, Chris, Luca, Simone. Poderia se
chamar Raul e tantos outros nomes que todos podem adivinhar.
Essa espada de cristal que o cavaleiro valente tinha era a Força Infinita, a única Força
que minhas sementes possuem: a Energia Universal. Esse é o raio laser que une o chacra 6
com essa espada de cristal que pode vencer os medos, que pode vencer o ego, que
venceu também o ódio, as invejas, os ciúmes. Minhas sementes, todos fomos e
somos, em algum momento, o cavaleiro valente.
Hoje eu digo que vocês podem vencer o dragão. A sociedade
alimenta
esses – diria eu – ‘percalços’ que impedem que avancemos que são os ciúmes, a vaidade, o
egoísmo, a indiferença. Matem esse dragão e encham seus corações de virtudes como a bondade.
Lembrem-se da cadelinha que levava com todo o seu amor a comida para seus amigos, seus
companheiros e para as crianças da casa. Sejam como aquele Ser de Luz que quer compartilhar
sua bravura com o toque de 5 minutos com as mãos, que é a espada de cristal e vão eliminar o
dragão para sempre.
Não prometo que vocês se tornarão invencíveis. Não existe nada que seja invencível.
Sempre existe um antídoto, a moeda tem sempre dois lados. Se vocês vencem o egoísmo, terão
vencido seus medos. A ansiedade é fruto desse medo produzido sempre pelo egoísmo. Ao
acreditarmos que somos superiores e que queremos mais, nunca ficamos satisfeito e esquecemos
sempre a Origem que trazemos dentro de nós. Por que procuramos do lado de fora se a sementes
está dentro de nossas entranhas, de nossa consciência, de nosso guia que é nosso coração, o
Príncipe Valente?
Minhas estrelas, continuem a pedir e não se preocupem quando vão a uma entrevista de
emprego. Deixem que olhem para vocês do jeito que olharem. O que conta mesmo são seus desejos,
o que vocês vão pedir e como vocês estão. Nunca façam as coisas para agradar os outros, sempre
para vocês mesmos. Nada pode ajudar mais vocês do que vocês mesmos. Fortaleçam a Fé. Ficar
sempre na Luz quer dizer ficar sempre dentro dela e ser guiado por Ela. A Luz é a Vida. Não
tenham medo, apenas a vida vale a pena. Recebem-na e doem-na!

Um dia bem feliz para vocês, minhas estrelas!
Que se seus desejos sejam atendidos.

Com todo o meu amor,

La Jardinera

